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Včeraj sem se
srečal s prijateljem in
skupino, ki se je odpravljala na pot. Odločili
so se, da gredo peš iz
Logatca na Triglav.
Dobro so se pripravili, organizirali kombi
za prevoz prtljage in
tudi hrano in pijačo
so si poskrbeli, dobro
obutev ter obleko za
lepo in slabo vreme.
Nič jih ne bo oviralo,
ne toplo sonce ne dež.
Pomembno je, da so se
odločili, vse pripravili
in odšli na pot. S takim
pristopom bodo prav
gotovo dosegli začrtani
cilj.

spremljal ves čas, mi
pa se bomo povezovali
z Njim v osebni in skupni molitvi, z Jezusom
se bomo srečevali pri
sv. spovedi in sv. obhajilu in kot župnijska
družina pri nedeljski
sv. maši. Če bomo tako
opremljeni, se nam ni
treba bati ne turobnih,
ne meglenih, ne mrzlih
zimskih dni, pa tudi
lepi sončni in veseli
bodo vmes.

Na to pot še posebej vabim mlade, da na
poti vere vztrajate in
se vključite v mladinsko skupino, k skavtom, v pevski zbor,
Tudi mi gremo Nazaret, ministrantsko
znova na pot. Začeli skupino, ki jo bo vodil
bomo novo pastoralno diakon Boris Rozman,
in katehetsko leto, na doma iz župnije Sora.
kar se je treba znova Ker Gospod Jezus kliodločno in z veseljem če v duhovni poklic
odločiti in vztrajati na mlade in prav mladi
začeti poti. Najmlajši potrebujete duhovno
bodo začeli verouk, pomoč, vabim k molikar jih gotovo privlači, tveni skupini posebej
saj bo to zanje nekaj tiste, ki vam je Gospod
novega. Starejši, ki dal dar molitve. Otroci
bodo vstopili v višji   3. in 8. razreda in njirazred, bodo potrebo- hove družine bodo levali več volje in moči, tošnje pastoralno leto
da bodo na poti vere še posebej obdarjeni
rasli in vztrajali. Na tej z milostmi, ki ji deli
poti vere nas bo Jezus Jezus v sv. obhajilu in

1

Farni list

Sv. Duh z darovi, da
moremo v moči Sv.
Duha roditi sadove,
ki jih apostol Pavel
našteva v pismu Galačanom – in ti so:
ljubezen, mir, veselje,
potrpežljivost,
blagost,
dobrotljivost,
zvestoba, krotkost,
samoobvladovanje
(Gal 5, 22–23).
Prav teh sadov v
današnjem svetu tako
primanjkuje.
Zato
smo kristjani – Jezusovi učenci poklicani
na to pot, da bomo v
ta nemirni, brezčutni,
brezvoljni svet prinašali Kristusov mir in
novo življenje v Sv.
Duhu, ki ga potrebuje vsak človek in ves
svet. Zato se bomo v
tem letu pripravljali
in vzgajali prav za to
poslanstvo, v katero
nas kliče Jezus Kristus, ki je pot, resnica
in življenje.
Župnik

Papež ponovno začel s sredinimi katehezami:

Blagri so Jezusov portret in odgovor
na človekovo željo po sreči
VATIKAN (sreda,
6. avgust 2014, RV) –
Ljudstvo, ki predstavlja Cerkev, je zaznamovano z novostjo.
Na le-to se je papež
Frančišek osredotočil
danes med katehezo,
na koncu katere je sicer tudi izrazil svojo
bližino prebivalcem
Kitajske, ki jih je preteklo nedeljo prizadel
potres. Z današnjim
dnem so se v avli
Pavla VI. namreč po
enomesečnem premoru ponovno začele
sredine splošne avdience. Pred poletjem je
papež pričel z novim
tematskim sklopom.
Zadnji dve katehezi
junija je tako posvetil
Cerkvi, ljudstvu, ki jo
predstavlja in ga Bog
pripravlja s potrpežljivostjo in ljubeznijo ter
kako smo vsi poklica-

ni, da pripadamo temu
ljudstvu.
Janez Krstnik kot
»predhodnik« in »pričevalec«
Novost, o kateri je
papež Frančišek spregovoril danes, izhaja
iz dejstva, da gre za resnično »novo ljudstvo,
ki temelji na novi zavezi, katero je vzpostavil
Gospod Jezus z darom
svojega življenja«. Ta
novost ne zavrača
predhodne poti in ji ne
nasprotuje. V resnici
jo vodi dalje, vse do
dopolnitve. Papež je
spomnil na Janeza Krstnika, ki predstavlja stičišče med Staro in Novo
zavezo. V sinoptičnih
evangelijih nastopa kot
»predhodnik«, tisti, ki
pripravlja Gospodov
prihod, ki »vnaprej
pripravlja ljudstvo na

KOLOFON:
Izdaja: župnija Dolnji Logatec
Odgovarja: Janez Kompare
Glavni urednik: Alen Širca
Naklada: 700 kos
Spletni naslov: http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
Prispevke pošljite na naslov: farni.list.logatec@gmail.com do 15. v mesecu.
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spreobrnjenje srca in
na sprejem Božje tolažbe«. V Janezovem evangeliju pa je »pričevalec«,
ker v Jezusu prepozna
»Tistega, ki prihaja z višav, da bi odpustil naše
grehe in da bi iz svojega
ljudstva naredil svojo
nevesto«:
»Kot 'predhodnik'
in kot 'pričevalec' Janez
Krstnik opravlja središčno vlogo znotraj celotnega Svetega pisma,
ker predstavlja most
med obljubo Stare zaveze in njeno izpolnitvijo, med prerokbami in
njihovo uresničitvijo v
Jezusu Kristusu. S svojim pričevanjem nam
Janez pokaže Jezusa,
povabi nas, da bi hodili
za njim, in nam odkrito
pove, da le-to zahteva
ponižnost, kesanje in
spreobrnjenje.«
Blagri: Pot, ki jo
Bog kaže kot odgovor
na željo po sreči
Kot je Mojzes sklenil zavezo z Bogom na
osnovi postave, prejete
na gori Sinaj, tako Jezus svojim učencem
in množici na griču ob
obali Galilejskega jezera
izroči nov nauk. Ta se
začenja z blagri: »Blagri
so pot, ki jo Bog kaže
kot odgovor na željo po

sreči, ki je človeku prirojena. Izpopolnjujejo
zapovedi Stare zaveze.«
Papež Frančišek je spomnil, da smo navajeni
učiti se na pamet deset
zapovedi, nismo pa
navajeni ponavljati blagrov. Zato je v nadaljevanju kateheze skupaj z
zbranimi verniki glasno
ponovil vse blagre:
»Blagor ubogim
v duhu, kajti njihovo
je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim, kajti
deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in
žejnim pravičnosti, kajti
nasičeni bodo. Blagor
usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.
Blagor čistim v srcu,
kajti Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo
za mir, kajti imenovani
bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi
pravičnosti preganjani,
kajti njihovo je nebeško
kraljestvo. Blagor vam,
kadar vas bodo zaradi
mene zasramovali, preganjali in vse húdo o
vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti
vaše plačilo v nebesih
je veliko.«
Domača naloga:
Preberite 5. in 25. poglavje Matejevega evan-

gelija
Papež je vernikom
nato dal »domačo nalogo«: ponovno prebrati
blagre, da jih ne bi pozabili. Najdemo jih v 5.
poglavju
Matejevega
evangelija. Obenem je
tudi spomnil, da moramo majhen evangelij
vedno nositi s seboj.
Zatem je nadaljeval,
da so blagri »postava,
ki nam jo daje Jezus«.
»V teh besedah je vsa
novost, ki jo je prinesel
Kristus, in vsa Kristusova novost je v teh besedah. V resnici so blagri
Jezusov portret, njegova oblika življenja: so
pot resnične sreče, ki
jo tudi mi lahko prehodimo z milostjo, katero
nam Jezus podarja.«
Poleg nove postave pa nam Jezus izroči
tudi »protokol«, po katerem bomo sojeni ob
koncu sveta. Najdemo
ga v 25. poglavju Matejevega evangelija. Tudi
prebrati le-tega je zato
del »domače naloge«,
ki jo je papež Frančišek
danes dal vernikom. Ta
protokol so vprašanja,
ki nam bodo zastavljena na sodni dan. Takrat
ne bo nobenega naziva,
kredita ali privilegija,
na katerega bi se lahko sklicevali. »Gospod
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nas bo prepoznal, če
ga bomo mi prepoznali
v ubogem, v lačnem,
v tistem, ki potrebuje
pomoč, je odrinjen, v
tistem, ki trpi in je sam
… To je eden temeljnih
kriterijev za preverjanje
našega krščanskega življenja, glede katerega
nas Jezus vabi, da bi
ga pretehtali vsak dan.«
To konkretno pomeni,
je nadaljeval papež, da
preberem blagre in premislim, kakšno mora
biti moje krščansko
življenje. Nato pa si izprašam vest s pomočjo
25. poglavja Matejevega
evangelija. In to vsak
dan.
Nova zaveza je
torej prav v tem, da se
»prepoznamo v Kristusu obdani z usmiljenjem
in sočutjem Boga«. To je
»tisto, kar naša srca napolni z radostjo, in tisto,
kar iz našega življenja
naredi lepo in verodostojno pričevanje Božje
ljubezni do vseh bratov,
ki jih srečujemo vsak
dan«. Tako je papež
Frančišek sklenil današnjo katehezo in nato še
enkrat spomnil, naj ne
pozabimo na »domačo
nalogo«: prebrati 5. in
25. poglavje Matejevega
evangelija.
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Donald in Patricia Turbitt
na obisku v naši župniji
Molitveno občestvo Jezusovega srca
Logatec je v sodelovanju z g. župnikom na
predvečer Marijinega
vnebovzetja organiziralo obisk ameriškega
zakonskega para Turbitt, ki kot karizmatika
delujeta doma in na
misijonskih
popotovanjih. V Sloveniji sta
bila že večkrat. Letos
sta v natrpanem urniku (v štirinajstih dneh
sta pričevala vsak dan
na drugi župniji), našla
čas tudi za našo župnijo.
Do
upokojitve
sta delala kot poklicni
gasilec in kot medicinska sestra. Živela sta
povprečno
življenje
medlega kristjana. Nedeljska maša je bila
čisto dovolj, pravita.
Tisti, ki so hodili še h
kaki skupini v župniji,
so se jima zdeli malo
čez les. A s takšno vero
si nista mogla prav nič
pomagati; še posebej,
ko se je pojavilo kup
težav: umiranje Donaldovega očeta, zgrešena finančna naložba, s
katero sta izgubila vse

prihranke, za nameček
pa še ženina bolezen:
multipleks skleroza.
Vse to ob treh majhnih otrocih. Začela sta
iskati poglobljeni stik z
Bogom, saj sta slišala,
da vera dela čudeže.
Pot ju je pripeljala do
katoliške karizmatične
prenove, kjer sta se
počutila, kot bi prišla
domov. Začela sta se
udeleževati raznih srečanj in jih organizirala
tudi sama. Število molivcev je raslo. Vera se
je krepila, življenje se
jima je začelo urejevati, medicinski izvidi po
enem letu so bili bp,
kar pomeni, da o bolezni ni bilo več ne duha
ne sluha …
Srečanje se je pričelo v Jožefovi dvorani
s slavljenjem, ki ga je
vodila glasbena skupina Dušana Čučuna.
Prisotni smo bili domačini in precej članov
molitvenih občestev
z ljubljanskega in notranjskega področja.
Po pozdravu koordinatorja Katoliške ka-
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ker je vesoljna: cerkev
v Aziji, Južni Ameriki
in Afriki je mlada, duhovni poklici cvetijo,
ljudje se veselijo življenja … Te stare, utrujene in zmaterializirane
ameriške in evropske
kristjane je treba na
novo evangelizirati, da
bodo/bomo imeli živo
vero, takšno, ki bo delala čudeže. Duh, ki je
deloval v prvi cerkvi,

je danes isti, le mi smo
drugačni. Zato je potrebno naše spreobrnjenje: verjeti moramo
v moč Duha, v moč
Božje besede. (Ali ne
govori tudi g. župnik
kar naprej o tem, pa se
nas nič »ne prime«?!)
Posameznik je lahko
zelo dejaven v župniji,
a če ni stopil v osebni
odnos z Jezusom, ni
naredil nič. Že res, da

Foto: Marjan Verč

rizmatične prenove  za
Nadškofijo Ljubljana,
g. Andreja Justinka, je
spregovoril g. Donald,
prevajal pa je jezuit, g.
Mio Kekič. Stanje katoliške cerkve v Severni
Ameriki in Evropi je,
gledano z očmi podjetnika, bankrotirano.
80 odstotkov katoličanov ne hodi v cerkev!
Vprašal se je, ali je Cerkev zato v stečaju. Ne,
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ima Bog rad vsakega
človeka, vendar ta človek ne vrača ljubezni,
za Boga se niti ne zmeni. Ali pa se spomni
nanj, ko je v stiski. Danes se o peklu ne govori, kot da ne obstaja,
kot da je nemogoče priti tja, saj je Bog vendar
dober. Bog je, človek
pa ne; v nebesa ne bo
nikogar vlačil za lase.
Sami moramo poskrbeti za svoje življenje,
ki naj bo tako, da se ne
bomo pogubili.
Pri tem nam hoče
pomagati Sv. Duh, tako
da nas najprej naredi
razpoložljive za poslušanje, nato pa za sprejetje darov, s katerim
pomagamo sebi in drugim na poti v Življenje.
Osebni odnos z
Bogom gradimo, da
se mu vsak dan približamo: z molitvijo, s
pogostim prejemanjem
zakramentov in z branjem Sv. pisma. Božji
besedi je potrebno
verjeti! Besede so Božje, zato imajo moč! Že
človeška beseda ima
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veliko moč (spomnimo
se, kaj naredi pohvala
ali graja), kaj šele Božja!
Sv. maša v cerkvi, navdušeno petje
in veliko belega cvetja
okoli Marijinega kipa
je spominjalo na romarsko mašo, ki slovi
po velikem zaupanju
in predanosti. V tem
duhu je bilo tudi slavljenje z molitvijo nad
posamezniki po sveti
maši. Pat in Donald sta
polagala roke na vse,
ki so to želeli, in molila za njihove namene.
Precej udeležencev je
bilo deležnih   počivanja v Duhu.
Čeprav je šlo že
proti 10. uri zvečer, sta
imela oba gosta še ločeni predavanji za moške in ženske. Gospa je
s posebno milino spregovorila ženam, kako
smo ljubljene, kako naj
blagoslavljamo svoje
in druge otroke, kako
naj se obrnemo v vseh
dnevnih stiskah na
Boga in iščemo nasvete in tolažbo v Sv. pismu. Njene besede je

ga. Alenka z občutkom
prevajala, za kar se ji
lepo zahvaljujemo.
Če na kratko
povzamemo
obisk,
bi rekli: Vsak dan se
nasloni na Boga. Kar
prosiš, prosi s takim
zaupanjem, kot da si že
prejel. Ne nehaj prositi, kajti Bog ti želi dajati. In kar prejmeš, dajaj
naprej.
Vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri
organizaciji, pripravi
okrepčila, pospravljanju ali kako drugače,
iskrena hvala. Upamo,
da je Duh poživil upanje, zanetil ali razplamtel ljubezen in ozdravljal mnoge ranjenosti.
Vse naj bo v Njegovo
slavo.
Komur je tak način molitve blizu, je
vabljen v molitveno
občestvo, ki se zbira
k slavljenju vsak torek
zvečer po sv. maši v
kapeli Doma Marije in
Marte.
LjuT
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V sklopu Nikolajevih srečanj in Socialnega tedna Vas Ö
župnija Dolnji Logatec vabi na predavanje z naslovom

Ali obstaja
vzgoja za odgovornost?
četrtek, 18. septembra, ob 20. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

dr. Aleksander Zadel
specialist klinične psihologije
Ker je vsebina zanimiva v času, ko se srečujemo
z vzgojnimi zagatami, ste prisrčno vabljeni na predavanje spoštovanega in cenjenega strokovnjaka.
Prisrčno vabljeni!
Povabite tudi znance in prijatelje!
Vstop prost, Bog pa vam povrni vaš prostovoljni dar,
s katerim boste omogočili obisk zanimivih gostov tudi v prihodnje.

Dr. Aleksander Zadel,
univ. dipl. psiholog, specialist klinične psihologije. Predava na oddelku za Psihologijo, na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in tehnologijo, Univerze na Primorskem. Ima bogate klinično psihološke izkušnje ter izkušnje s coachingom in
osebnim razvojem posameznikov, parov in družin. Dela po načelih Teorije izbire
in realitetne terapije. Poleg tega pri delu združuje principe pozitivne psihologije,
hipnoterapije in na telo usmerjene psihoterapije. Učinkovito mentorira ljudi, da na
podlagi lastnih potencialov in želja, razvijejo suverene in avtonomne rešitve, s katerimi povečajo osebno zadovoljstvo in učinkovitost.
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»Človek naj ne živi samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4)

PREBIRAJMO BOŽJO BESEDO SKUPAJ
Branje Svetega pisma je ena najodličnejših poti do Boga. Sveto
pismo je živa Božja beseda – je živi Kristus,
ki po branju in poslušanju vstopa v naše
srce in v našega duha,
ga zdravi, osvobaja in
poživlja, vanj prinaša
luč in toplino, ga napolnjuje z ljubeznijo,
veseljem in mirom.
V biblični skupini

bomo skupaj brali, premišljevali in molili z
Božjo besedo. Ob spoznavanju ozadja svetopisemskih besedil
bomo spoznavali Sveto
pismo na nov način in
poglabljali svojo vero.
Srečanja biblične
skupine bodo v knjižnici Doma Marije in
Marte (2. nadstropje)
vsako drugo sredo

v mesecu po večerni
sveti maši.
Uvodno srečanje
bo v sredo, 10. septembra 2014, po sveti
maši.
Vabljeni, da se mi
pridružite pri odkrivanju bogastva, ki se skriva v knjigi vseh knjig
– Svetem pismu.
Špela Fortuna

Začetek veroučnega leta
V nedeljo, 7. septembra 2014, bomo s
sveto mašo ob 10. uri
začeli veroučno leto,
na katero ste povabljeni vsi veroučenci in
starši.
Vpis otrok v 1.
razred bo v sredo, 10.
9. 2014, ob 17. uri.
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Uvodno srečanje
s starši veroučencev 6. razreda (brez
otrok) bo v ponedeljek, 8. 9. ob 17. uri v
veliki učilnici. Dogovorili se bomo za urnik in potek verouka
v 6. razredu.

Vpis otrok v vse
ostale razrede bo od
8. do 12. 9. 2014 po rednem urniku.
Otroka k verouku vpišete starši, saj
je poleg vpisa to tudi
priložnost za srečanje
otrok, staršev in kateheta.
Ob vpisu boste
poravnali prispevek
za stroške (10 eur),
s katerim bomo vsaj
deloma pokrili stroške
elektrike,
ogrevanja
in čiščenja veroučnih
prostorov.

Ob vpisu boste
lahko kupili tudi učbenike in delovne zvezke.
Seznam je objavljen na
oglasni deski.
V primeru, da
ne bi mogli poravnati
stroškov prispevka ter
nakupa učbenika in
delovnega zvezka, se
oglasite pri župniku
Janezu Kompare.
Ob vpisu naj otroci vrnejo podpisana
spričevala. Spričevala,
ki jih otroci še niso
dvignili, lahko starši
podpišejo ob vpisu k
verouku.
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URNIK VEROUKA ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
VELIKA

DAN ČAS

UČILNICA

KATEHET

14:00

4. razred

N. Pejič

MALA

UČILNICA

KATEHET

PON 15:30

1. razred

N. Malavašič

17:00

9. razred

K. Nagode

14:00

birmanci

M. Gradišek

15:00

birmanci

M. Gradišek

TOR 16:00

5. razred

A. Cergolj

17:00

5. razred

N. Mezeg

18:30

6. razred

R. Kedzierski

15:00

7. razred

Š. Fortuna

SRE 16:00

7. razred

Š. Fortuna

2. razred

S. Mihelčič

17:00

1. razred

V. Trošt Vidic

2. razred

S. Mihelčič

ČET 16:00

4. razred

D. Turk

PET 15:30

7. razred

diakon

ŽUPNIŠČE KATEHET
3. razred

župnik

3. razred

župnik

KATEHETI
Razred Ime in priimek

Telefon

Elektronski naslov

1.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

Vida Trošt Vidic
Nevenka Malavašič
Sonja Mihelčič
župnik Janez Kompare
Darija Turk
Nataša Pejič
Natalija Mezeg
Andreja Cergolj

041 970 852
051 688 955
040 733 369
051 376 694
040 324 378
040 463 889
040 416 271
031 222 606

vida.trost.vidic@gmail.com

6.

Rafael Kedzierski

031 299 079

xrafix@gmail.com

7.
7.
8.
9.

Špela Fortuna
diakon
Metoda Gradišek
Klemen Nagode

041 334 290

spela.for@gmail.com

031 839 126
041 545 131

metoda.gradisek@t-2.net

neva.malavasic@gmail.com
sonja.mihelcic@gmail.com
info@dmm.si
darijaturk.turk4@gmail.com
pejicna@gmail.com
aleksander.mezeg@gmail.com

andreja.cergolj@kabelnet.net

klemen.nagode@amis.net
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ROMANJE KARITAS – Po don Boskovih poteh
Letošnje romanje
župnijske Karitas Dol.
Logatec je potekalo po
don Boskovih poteh.
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nahaja v čudoviti naravi nad jezerom.

Drugi dan, v četrtek, smo obiskali Colle
don Bosco, ki stoji na
V sredo, 28. maja, mestu, kjer je bila don
smo se romarji pod Boskova domačija. Javodstvom
salezijan- nez Bosko se je rodil 16.
skega duhovnika Osoj- 8. 1815 v hiši, ki je stala
nik Sandija in župnika na mestu današnje baKompare Janeza zgo- zilike. Glavno cerkev
daj zjutraj z avtobusom so začeli graditi leta
peljali mimo Trsta, Be- 1961 in jo blagoslovili
netk in Padove. Dopol- leta 1984. Notranjost je
dne smo se pripeljali v obliki Noetove ladje.
v Monte Berico. Na V spodnji cerkvi je Da
višini 100 metrov se na- Vincijeva zadnja večerhaja romarska cerkev   ja, kapele mnogih saleMarija s plaščem nad zijanskih svetnikov in
mestom Vicenza in k svetnic. Po sv. maši, ki
njej vodijo od vznožja smo jo imeli v cerkvi,
hriba arkade s kapela- smo obiskali kapelo
mi skrivnosti rožnega Rožnovenske Marije,
venca. Pred cerkvijo hišo spremenjeno v
je velik trg, posvečen muzej, kjer so Boskovi
padlim v 1. svetovni pozneje živeli ter hišo
vojni.
don Boskovega brata
Po ogledu smo se Jožefa, ki je spremenjepeljali v kraj Chiampo, na v etnološki muzej.   
italijanski Lurd. Sv.
Popoldne smo se
mašo smo imeli v stari pripeljali v rojstni kraj
Marijini cerkvi. Potem sv. Dominika Savia, ki
smo obiskali novo je zavetnik ministrancerkev blaženega Klav- tov in priprošnjik za
dija, park s križevim srečen porod, v krapotom in muzej živali. ju Riva. Umrl je star
Zvečer smo se pripe- komaj 15 let. Njegova
ljali v Avigliano in se hiša je spremenjena v
nastanili v salezijanski majhen muzej. V njej
hiši duhovnih vaj, ki se je kapela, očetova delavnica in rojstna soba.

Obiskali smo tudi v
kraju Chieri mesto don
Boskove mladosti in Kotolengove smrti.
Popoldne smo se v
kraju Superga povzpeli
do romarske Marijine
cerkve nad Torinom.
Nastala je v začetku 18.
stoletja po zaobljubi Viktorja Amadeja, če bodo
zmagali nad Francozi,
ki so ogrožali Turin in
celotno severno pokrajino. Leži na 672 metrih
in je narejena v izrazito
baročnem stilu in v obliki templja. V kripti je 66
grobnic kraljeve savojske družine. Med vožnjo v Avigliano smo se
ustavili ob nogometnem
stadionu Juventus. Ob
salezijanski hiši v Aviglianu smo si pred večerjo
ogledali cerkev, kjer je
kapela s sliko doječe Matere Božje.
V petek, 30. maja,
smo po zajtrku odložili
prtljago v avtobus in zapustili Avigliano. V Sacra
di San Michele smo
obiskali benediktinski
samostan na pečini 962
metrov visoko. Kraljuje
nad dolino Susa. Za samostan in romarje skrbijo patri rosminjani. V
samostan stopimo skozi
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železna vrata in gremo
po stopnicah mimo centra, kjer so svoj čas sprejemali romarje. Sledi stopnišče mrtvih in vrata
nebesnih znamenj, nato
stopnice vodijo navzgor
v cerkev sv. Mihaela iz
12. stoletja. Vredne ogleda so še prvotne kapele
in stari kor. Razgledna
terasa je iz 13. stoletja.
V Torinu smo obiskali katedralo – oltar
s torinskim prtom, trg,
kraljevo palačo in palačo
Madama, Kotolengovo
hišo Božje previdnosti,
popoldne pa don Boskov Valdocco, ki je bilo
v don Boskovem času
predmestje Torina. Na
tem mestu je svetnik leta
1841 začel s svojo dejavnostjo za mlade. Na
ogled je Pinardijeva lopa
spremenjena v kapelo.
Sv. mašo smo imeli v
cerkvi Marije Pomočnice. Potem  smo si ogledali don Boskove sobane,
kjer je veliki vzgojitelj
živel, deloval in 31. 1.
1888 umrl ter kapelo sv.
Frančiška Saleškega.
Zvečer smo se pripeljali v kraj Novara in
v hotelu S. Francesco po
večerji prenočili.
V soboto, 31. maja,
smo po zajtrku prenesli

prtljago v avtobus in
se peljali do pristanišča   ob Velikem jezeru, najpomembnejšim
med predalpskimi italijanskimi jezeri in je
ledeniškega nastanka.
Na jezeru je več otočkov, med njimi tudi
Boromejski otoki s čudovitimi parki. Reka Tičino priteka v jezero iz
bližnje Švice. Otoki so
bili skozi stoletja last
družine
Boromejev.
Otoki ležijo na zahodni
strani jezera med naseljema Bareno in Stresa. Okolica jezera ima
milo podnebje z bujno
subtropsko vegetacijo.
Z ladjico smo se peljali
na otok Bella, se sprehodili po majhnem
mestecu z baročno
palačo. Na otoku Isola
die Pescatori smo imeli sv. mašo v tamkajšnji cerkvici z bogato
zgodovino. Potem smo
se sprehodili po ozkih
uličicah s trgovinami
in lokali.
Popoldne smo se
pripeljali v Milano, ki
je glavno mesto Lombardije in za Rimom
najpomembnejše
v
Italiji. Šteje 1,4 milijona
prebivalcev. Sprehodili smo se po mestu,
kjer je zelo živahno.

Obiskali smo stolnico
rojstva Matere Božje,
ki je izrazito gotska
stvaritev. Graditi so jo
začeli leta 1386, pročelje pa je bilo končano
šele za časa Napoleona. Po ulicah blizu
cerkve je bilo veliko
mladine, na trgu pred
cerkvijo pa hrupna
glasbena
prireditev.
Pred operno hišo Scala sta Marija Gorjanc in
župnik Janez Kompare
zapela Zbor Izraelcev
iz opere »Nabucco« –
Na bregovih Evfrata.
Pozno popoldne
smo imeli med vožnjo
proti domu postanek
za skupno malico z domačim pecivom, ki so
ga napekle romarke,
na primernem parkirišču, tako kot vse dni
romanja. Okrog polnoči smo se srečno pripeljali v Logatec. Ga. Elka
Kokalj se je v imenu
romarjev zahvalila g.
Sandiju za vodenje romanja, župniku Janezu
za duhovno vodenje
in skupne molitve, šoferjema za prijetno in
srečno vožnjo.
Marinka Petkovšek
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KOLEDAR
SEPTEMBER
2014
1. september – prihod bogoslovca Borisa Rozmana, ki
bo letos pri nas na pastoralni
praksi;
4. september – ob 19. uri spokorno bogoslužje v cerkvi in
spoved;
5. september – prvi petek –
obisk bolnikov, po sv. maši
molitvena skupina;
6. september – prva sobota
od 17.–19. ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje; mladi
romajo v Benetke;
7. september – 23. NEDELJA
MED LETOM, Angelska; sv.
maša ob 8. in 10. uri (sveta
maša ob začetku veroučnega
leta) – ZAČETEK NOVEGA
KATEHETSKEGA IN PASTORALNEGA LETA; ob 14. uri
večernice; ob 20. uri 1. zakonska skupina; Sv. maša med
tednom ob 18. uri;
8. september – MARIJINO
ROJSTVO – MALI ŠMAREN,
sv. maša ob 10. in ob 18. uri;  
po sv. maši srečanje KARITAS;
ob 17. uri srečanje s starši veroučencev 6. razreda v veliki
učilnici in ob 20. uri srečanje
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KATEHETOV; razpored
verouka je na oglasni
deski;
9. september – srečanje
s starši in otroki 6. razredov ob 18.30 uri; srečanje
z voditelji birmanskih
skupin;
10. september – ob 17.
uri vpis otrok v prvi razred; ob 18. uri sv. maša;
po sveti maši srečanje
biblične skupine v knjižnici Doma Marije in
Marte; ob 19. uri srečanje
s starši prvoobhajancev;
12. september – Marijino ime, ob 17. uri srečanje ministrantov, ob 18.
uri sv. maša; po sv. maši
molitvena skupina; ob
19. uri mladina;
13. september – od 1.–
18. ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
14. september – 24. NEDELJA MED LETOM,
POVIŠANJE SV. KRIŽA;
sv. maša ob 8. in 10. uri;
ob 14. uri večernice;
15. september – Žalostna Mati Božja, sv.
maša ob 18. uri, po sv.
maši srečanje ŽPS;
16. september – po sv.
maši srečanje birmancev
in staršev 1. skupina in
spovedovanje za   6. razred;

18. september – ob 20. uri predavanje z naslovom »Ali obstaja vzgoja za odgovornost« v
Jožefovi dvorani;
19. september – po sv. maši
molitvena skupina; ob 19. uri
mladina;
20. september – od 16.–18. ure
čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
21. september – 25. NEDELJA MED LETOM, sv. maša
ob 8. in 10. uri; ob 14. uri večernice; ob 20. uri 3. zakonska
skupina;
22. september – ob 20. uri tretje srečanje s starši krščencev
– spokorno bogoslužje;
24. september – Anton Martin
Slomšek!
25. september – ob 18. uri sv.
maša; ob 19. uri srečanje s starši birmancev;
26. september – po sv. maši
molitvena skupina; ob 19. uri
mladina;
27. septembra – od 16.–18. ure
čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
28. september – 26. NEDELJA MED LETOM – KRSTNA,
sv. maša ob 8. in 10. uri; ob 10.
uri bo sv. krst; ob 14. uri večernice; ob 19. uri srečanje 4.
zakonske skupine;
29. september – Mihael, Gabrijel in Rafael – nadangeli. Goduje naš duhovni pomočnik
Rafael.

